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Παρατάξεις

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr

Πολιτισμός και Βαρβαρότητα!
Οι εργατοπατέρες του ΟΤΕ απέλυσαν 

Πρωτοχρονιάτικα όλους τους εργαζόμενους  
του Πολιτιστικού Κέντρου Αττικής!

Πρωτοφανής, παρασκηνιακή, παράνομη, προκλητική 
και αυθαίρετη μεθόδευση από την πρόεδρο και την 

γραμματέα του πολιτιστικού κέντρου του ΟΤΕ. 

Έμειναν εμβρόντητοι οι 8 εργαζόμενοι του πολιτι-
στικού κέντρου όταν ενημερώθηκαν από την πρό-
εδρο και την γραμματέα του πολιτιστικού κέντρου 
ότι αποφάσισαν αιφνιδιαστικά να τους απολύσουν!
Θα πρέπει τους είπαν, μέχρι αύριο 30 Δεκέμβρη 11 
π.μ. να υπογράψετε ότι αποδέχεστε την απόλυσή 
σας γιατί διαφορετικά θα καταθέσουμε την αποζη-
μίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 
θα χάσετε τα λεφτά!!!
Παράλληλα, τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου πήραν μια επιστολή σε e-mail με ημερομηνία 
29 Δεκέμβρη που τους ζητάνε να υπογράψουν ένα 
πρακτικό που συνέταξαν οι ίδιες και να τους απα-
ντήσουν σε μια ώρα τηλεφωνικά ότι δήθεν:
«Στην Αθήνα σήμερα, λόγω των ειδικών και έκτα-
κτων καιρικών συνθηκών και του κατεπείγοντος του 
ζητήματος, συνεδρίασε δια περιφοράς το Δ.Σ. του 
Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής 
με μοναδικό θέμα την ενημέρωση για τη δεινή οικο-
νομική κατάσταση που αντιμετωπίζει και την απόφα-
ση της λύσης των συμβάσεων εργασίας των κάτωθι 
εργαζομένων:»
Το «πρακτικό» υπογράφουν: Η πρόεδρος του Π.Κ. 
Αντωνέλου Ευανθία (δεξιά στη φωτ.) και η γ. γραμ-
ματέας Ασιακίδου Σοφία (αριστερά στη φωτ.).

H ύπουλη και μπαμπέσικη αυτή ενέργεια δείχνει 
από μόνη της όχι μόνο το έσχατο σημείο κατάπτω-
σης, διαφθοράς και εκφυλισμού που έχει φτάσει ο 
εργοδοτικός συνδικαλισμός αλλά ξεπερνά σε αυθαι-
ρεσία, σκληρότητα και χυδαιότητα ακόμη και τον 
χειρότερο εργοδότη! 
Οι συγκεκριμένες ετερόφωτες «συνδικαλίστριες» 
που «αποφασίζουν και διατάσουν» σαν θηλυκοί Ζα-
γοριανάκοι δεν ενεργούν φυσικά από μόνες τους. 
Υποβολείς έχουν τους εκφυλισμένους εργατοπατέ-
ρες της ΟΜΕ-ΟΤΕ και την πολύχρωμη διαπραγμα-
τευτική ομάδα που μυστικά και παρασκηνιακά είχαν 
συμφωνήσει με τη διοίκηση του ΟΤΕ να πληρώσει 
τις αποζημιώσεις των απολύσεων.
Αντί να φροντίσουν να ενταχτούν κανονικά και οι 
συνταξιούχοι του ΟΤΕ με πλήρη δικαιώματα (εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι) για να επανακτήσει το πολιτι-
στικό την οικονομική του αυτοδυναμία.

Αντί να φροντίσουν να μην παραχωρηθεί καμία 
δραστηριότητα του Πολιτιστικού Κέντρου (κυλικείο 
κ.λ.π.) και αν υπάρχει πρόβλημα “πλεονάζοντος 
προσωπικού” όπως ισχυρίζονται να μεταφερθεί σε 
υπηρεσίες του ΟΤΕ με πλήρη δικαιώματα όπως έγι-
νε με την μεταφορά των υπαλλήλων της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
και της ΠΕΤ-ΟΤΕ αποφάσισαν αιφνιδιαστικά να τους 
απολύσουν.
Αίσχος και αιδώς Αργείοι και αχρείοι εργατοπατέ-
ρες και εργατοπατέρισες!
Δεν ντρέπεστε; Δεν έχετε οικογένειες, παιδιά, 
αδέλφια, συγγενείς ανέργους; Πως είναι δυνατόν 
εσείς όλοι και όλες, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, 
να αποδέχεστε να παίξετε ένα τέτοιο αισχρό και 
βρώμικο ρόλο απολύοντας εργαζόμενους;;;
Συναδέλφισες και συνάδελφοι: Οι επιχειρούμενες 
απολύσεις είναι όχι μόνο παράνομες και καταχρη-
στικές, αλλά αυτή η ενέργεια μας προσβάλει όλους 
και όλες, όλα τα μέλη του πολιτιστικού κέντρου ερ-
γαζόμενους και συνταξιούχους. 
Καλούμε όλα τα μέλη του πολιτιστικού αλλά και 
όλες τις παρατάξεις και τα μέλη του Δ.Σ. να σταμα-
τήσουν άμεσα αυτή την κατάπτυστη ενέργεια.

Όσοι ομνύουν στον Πολιτισμό  
δεν μπορεί να υποκλίνονται στην Βαρβαρότητα!

Οι ταμίες του δικηγόρου… 
σε νέες κατακτήσεις!

Με ανακοίνωσή της η ΠΕΤ-ΟΤΕ που υπογράφει ο 
πρόεδρος Δρίτσας και ο γραμματέας Τασσιός, χω-
ρίς να υπάρχει καμία συνεδρίαση ούτε απόφαση 
του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. γι’ αυτή την οριακής νομιμότητας 
ενέργεια - πρόταση, για να ξαφρίσουν τα 75άρια 
από κάθε συνάδελφο προτείνουν: 
Παραθέτουμε αυτούσια την απίθανη αυτή ανακοί-
νωση - μνημείο. 
«Οι τοπικές διοικούσες θα συγκεντρώσουν τα δικαι-
ολογητικά του κάθε ενδιαφερόμενου συναδέλφου 
καθώς επίσης και 75 ευρώ ανά συνάδελφο για τα εκ 
του νόμου προβλεπόμενα έξοδα δικαστικής αγωγής. 
Όταν συγκεντρωθούν όλα τα δικαιολογητικά, από 
κάθε τοπική διοικούσα, με έξοδα της ΠΕΤ-ΟΤΕ θα 
έρχεται στην Αθήνα στην έδρα του σωματείου μας 
ένα εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. της Τοπικής 
διοικούσας για να παραδώσει δικαιολογητικά και 
χρήματα. Αυτά στην συνέχεια θα παραδοθούν από 

την ΠΕΤ-ΟΤΕ στον νομικό σύμβουλο της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
που έχει αναλάβει και την υπόθεση. 
Για την Αττική οι συνάδελφοι θα πρέπει να παρα-
δώσουν οι ίδιοι τα προβλεπόμενα απαραίτητα στα 
γραφεία της ΠΕΤ-ΟΤΕ.»

Όλο και κατρακυλάνε!
Εμείς δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο, το θράσος 
τους μας αφήνει άναυδους!
Μια παρατήρηση μόνο: Μα καλά κύριοι και κυρίες 
σεκρετέρες και ταμίες του έμμισθου υπαλλήλου μας 
δικηγόρου. Δεν απορούμε που δεν σας ενδιαφέρει 
ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα έξοδα μαζί με τα 
75άρια. Αφού δεν θα τα πληρώσετε από την τσέπη 
σας τι σας ενδιαφέρει; 
Δεν φοβάστε όμως μήπως σε κάποιους από τους 44 
εκπροσώπους, που τους χρήσατε αυθαίρετα ταμίες 
του δικηγόρου με δέλεαρ ένα ταξιδάκι με πληρωμέ-
να τα έξοδα στην Αθήνα, τους συμβεί κανένα ατύχη-
μα στο λεωφορείο ή στο δρόμο;
Σαν αυτό που συνέβη με τον προηγούμενο ταμία 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ ο οποίος βγήκε έξω από την τράπεζα 
με μια τσάντα με 64.000 ευρώ και εντελώς τυχαία 
εμφανίστηκε κάποιος περαστικός κλέφτης, είδε την 
μεγάλη τσάντα και σκέφτηκε, μεγάλη τσάντα είναι 
πολλά λεφτά θα έχει… και την βούτηξε; 
Άμα συμβούν και άλλα τέτοια ατυχήματα στους τα-
μίες - αντιπροσώπους ποιος θα πληρώσει το μάρμα-
ρο; Πάλι τα κορόιδα, τα μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ ε; 
Όπως πλήρωσαν και τα 64.000 ευρώ του κλέφτη! 
Χωρίς μάλιστα να τους ενημερώσετε για το γεγονός.

Σα δεν ντρέπεστε.
Υ.Γ:  Είμαστε περίεργοι να δούμε πως θα μαζέψουν 

τα λεφτά και κυρίως που θα τα αποθηκεύσουν 
οι αντίστοιχοί τους του ΠΑΣΕ. Ελπίζουμε όχι 
στα γραφεία του σωματείου. Γιατί εκεί φύλα-
γαν κάποια λεφτά… για ώρα ανάγκης και πάλι 
ένας κλέφτης περνώντας έξω από το σωματείο 
σκέφτηκε… συνδικάλες συχνάζουν εδώ… λε-
φτά θα κρύβουν… άνοιξε λοιπόν τα γραφεία 
και βούτηξε κι αυτός 28.000 ευρώ! Κι αυτά τα 
λεφτά βέβαια δεν τα πλήρωσε το προεδρείο, 
τα μέλη του ΠΑΣΕ τα πλήρωσαν! Πάλι χωρίς να 
τους ενημερώσουν.…και μη χειρότερα. 

Ριπές
Σε διαπραγμάτευση με τους δανειστές βρίσκεται η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για να κλείσει η αξιολόγησηlll Οι νέες 
απαιτήσεις των δανειστών είναι η περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου, νέα μείωση των συντάξεων κατά 30% και η απε-
λευθέρωση των ομαδικών απολύσεωνll Τις ομαδικές απολύσεις βέβαια τις έφεραν πρώτοι οι εξωνημένοι εργατοπατέρες 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ απολύοντας πρωτοχρονιάτικα παράνομα και καταχρηστικά τους 8 από τους 9 εργαζόμενους του Πολιτιστικού 
Κέντρου Αττικής!l Όσο για τα κλιμάκια αντί να διεκδικήσουμε συνδικαλιστικά με κινητοποιήσεις και αγώνες, αποφάσισαν 
να τα διεκδικήσουμε νομικά καταθέτοντας αγωγές ζητώντας μάλιστα από κάθε συνάδελφο να προκαταβάλει το ποσό των  
75 ευρώl Ένας παλιός συνδικαλιστής το έλεγε μ’ ένα ανέκδοτο: από ένα τέτοιο γάιδαρο όλα να τα περιμένεις!lllΔεί-
χνοντας την αισθητική τους οι καρνάβαλοι της D.T. γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη στην Κέρκυρα τον καρνάβαλο και την τιμωρία 
του προέδρου της ΤΔΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ Κέρκυρας Γ. Τριβυζά χορεύοντας τελαπόνγκοl Εκτός από τζάμπα φαΐ, ποτό και πλούσια 
δώρα όμως, το πρόγραμμα περιείχε και εκπλήξειςlll Τα έξοδα φυσικά ήταν προπληρωμένα από τα 2.600 ευρώ που 
έκοψαν από τον Τριβυζά!llΤο τελαπόνγκο έμελε να είναι και ο τελευταίος χορός για τον προϊστάμενο της Κέρκυρας που 
χόρεψε σαν προϊστάμενος αφού την επόμενη αποφάσισε η γερμανική διοίκηση επιτέλους να τον αντικαταστήσειl


